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الدرس :3النظر والتفكر سبيل العلم واإليمان

جميع الشعب
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النظر والتفكر:المفهوم والمجاالت والمقاصد

مفهوم التفكر
هو التأمل والتدبر
بالقلب مع إعمال
العقل وعدم
تعطيله،إلمعان
النظر في اآليات
الكونية الدالة على
وجود الخالق.

 2بكالوريا-جميع الشعب-

مجاالت التفكر

أ -التفكر في النفس:قال تعالى ":ويف
أنفسكم أفال تبصرون" الذارايت82

ب – التفكر في الكون:قال تعالى ":إِ َّن
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مقاصد التفكر
 ترسيخ اإليمان فياألنفس
 توطيد العالقةبالخالق عز وجل
 تحقيق خشية هللاعز وجل

النظر والتفكر في الكون
عبادة

أهميته في تطوير
العلم وترسيخ اإليمان

العبادة ليست مرتبطة
بالجوارح فقط وبالشعائر
المعروفة،بل هناك عبادة ال تقل
أهمية إن لم تكن أعلى مرتبة
من األولى وهي عبادة التفكر
ألنها أصل ومنطلق لعبادة
الجوارح،قال وهب بن
منبه":ماطالت فكرة امرئ قط إال

للتفكر والنظر في الكون
بالغ األثر على الفرد من
حيث الرقي به في
مدارج ورحاب
المقامات اإليمانية لبلوغ
درجة العارفين باهلل
العالمين به،قال تعالى":
َّللا مِ ْن ِعبَا ِد ِه
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ْالعُلَ َما ُء "فاطر 82

فهم وما فهم إال علم وما علم إال
عمل"

